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Brandskydd
Brandriskerna i vår verksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Det är vår kunskap och
vars och ens ansvar för att begränsa brandriskerna, som kan begränsa dessa och på ett förebyggande
sätt ser till att människor och djur räddas. Brand börjar oftast i angränsande lokaler till djurstall som
t.ex. foderutrymmen, ströutrymmen, kök och verkstäder.

När det brinner!
Om du upptäcker en brand för sent så att du inte klarar att släcka den själv bör du istället inrikta dig på
att i första hand rädda människor och i andra hand djuren. Liv är viktigare än egendom men barn ska
aldrig vara med i arbetet att utrymma hästar från brand pga olycksrisken.

Larma
Ring 112 eller använd ”Larmknappen” i stallet som sitter direkt till höger när du kommer in igenom
stalldörren. Krossa glaset och tryck på knappen så går det automatiskt iväg ett brandlarm.
Om du ringer uppge:


Vart det brinner – Ridskolan i Färsta, Fillanvägen 25 samt om det är i stall, höförråd osv.



Om det finns instängda människor eller djur



Vem du är som ringer

Rädda
Rädda de människor som är i omedelbar fara.
Återsamlingsplats: ”Rökkuren” mitt på parkeringen. Kolla med de som samlats ifall de känner till
att någon saknas och i så fall var den/de kan tänkas vara!
Är ni några hästvana vuxna på plats – rädda hästar som är i omedelbar fara. Spänn upp plastkedjorna
utanför stallet, bakom stallet samt kolla att grindarna är stängda till rasthagarna. Led ponnyer/hästar i
stallet med brandgrimskaft (finns i brandskåp utanför tvättstugan och är utan krok). Trä repet runt
nedre delen av grimman och håll i bägge ändarna. Släpp ponnyn/hästen utanför dörren genom att låta
grimskaftet glida loss från grimman och kliv åt sidan så du inte skadas. Ponnyerna släpps i sin hage.
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Övriga storhästar släpps ut på storängen. Är hästarna oroliga och vill tillbaka till stallet – driv upp
dem med hjälp av långpiska som finns vid brandskåpet.. Detta gäller endast om det är fara för
hästarna för annars ska de släppas ut i hage enligt hagschema.

Släcka
Använd den släckutrustning som finns! Om du inte vet hur en brandsläckare fungerar – läs
instruktionen. Var utrustningen finns ser du här!
STALL: Brandsläckare vid dörren till tvättstugan, vid diskbänken och vid dörren i Torvstallet.
Brandskåp med vattenslangar i bägge privathästgångarna.
KLUBBHUS: Brandsläckare till vänster innanför ytterdörren
KONTOR/Fort Knox: Brandsläckare till vänster innanför ytterdörren
RIDHUS: Brandskåp med slang till vänster i stora entrén. Brandsläckare i köket, vid
domarsekretariatet, i förläggningen och i pannrummet.
VERKSTAD: Brandsläckare till höger innanför dörren.

Brandlarm
Stallet är utrustat med brandlarm som styrs av rökdetektorer. När larmet går, gå ett varv i stallet och
höboden för att se vilken detektor som har larmat. Den som har larmat har en blinkande röd lampa.
Säkerställ att det inte brinner i det området. Gå sedan till elcentralen vid stallentrén, öppna högra
sidan och tryck larmdon tyst på brandlarmet. OM DET BRINNER – ring 112 eller aktivera
”Brandlarmknappen” som sitter bredvid entrén. Brandkåren kommer inte med akutfart på ett
automatlarm, varför vi behöver skynda på dem om det brinner. OM DET INTE BRINNER – ring
numret som står på brandlarmet. De kommer ut i vilket fall som helst för att återställa larmet.
Förläggningen är utrustat med utrymmningslarm. Det innebär att börjar det brinna där inne kommer
larmet tjuta för att de som finns där inne ska bege sig ut. Larmet är inte kopplat till brandkåren.
OM DET BRINNER – ring 112!

Förebyggande åtgärder


Rökning är endast tillåten i ”Rökkuren” på parkeringen



Erfarenhetsmässigt är många bränder anlagda. Vi ska därför hjälpas åt med att se till att vi
inte lämnar brännbara ”högar” utanför fastigheterna. Viktigt att städa undan efter grillning så
att tändvätska och kol blir inlåsta.



Personalen jobbar enligt SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete). Men du som medlem kan
hjälpa till!



Dörrar mellan stall och andra utrymmen ska hållas stängda.



Element och andra värmekällor får aldrig bli övertäckta av kläder, täcken mm
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Hästar ska inte kunna komma åt elledningar eller öppna lampor.



Damm och spindelväv hålls borta från kontakter och lampor



Sopa och håll god ordning i alla utrymmen (glöm ej höförrådet), det minskar tillgången på
möss och råttor som är en vanlig orsak till stallbränder.



Brännbara ämnen förvaras på speciell och därför avsedd plats (ex kol och tändvätska)



Skarvsladdar ska endast användas vid tillfälliga lösningar.



Heta arbeten ska övervakas av utbildade personer.



Pannrum och elcentraler får inte nyttjas för förvaring av annat material som inskränker
möjligheten att utföra kontroll och skötsel av utrustningen.

Förberedande räddningsåtgärder


Aktiva medlemmar och personal känner till larmnumret 112 samt var släckutrustning finns.



Personal, aktiva medlemmar och hästar känner till utrymningsvägarna och vet vad som ska
göras vid larm.



Alla utrymningsvägar hålls fria och inga dörrar är blockerade.



Grimmor finns tillgängliga vid varje spilta/box. Brandgrimskaft finns i brandskåpet vid
entrén.

Ansvarsfördelning
Styrelsen ansvarar för


Att denna brandskyddspolicy efterlevs och vid behov ses över

Ridskolechefen ansvarar för


Förebyggande brandskyddsåtgärder på anläggningen



Personalens förberedande räddningsåtgärder



Aktiva medlemmars förberedande räddningsåtgärder

Stallchefen ansvarar för


Utrustning i brandskåp är komplett (grimskaft, långpisk mm)



Förebyggande brandskyddsåtgärder (ex städning, ta bort damm på lampor mm)

Övrig personal initierar och åtgärdar


Förebyggande brandskyddsåtgärder och förberedande räddningsåtgärder vid behov
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Privathästägare och hästskötare ansvarar för


Egen kunskap i brandskydd och räddningsåtgärder och dess efterlevnad



Ordning och reda bland egna tillhörigheter

Alla enskilda personer ansvarar för


Egen kunskap i brandskydd och räddningsåtgärder och dess efterlevnad



Allmån ordning och reda

